
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ  

З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

1. Індивідуалізація і диференціація навчально-виховного процесу з 

іноземної мови. 

2. Можливості використання комп’ютерних технологій в процесі 

навчання англійської мови 

3. Можливості використання заняття-гри під час вивчення англійської 

мови 

4. Використання ігрових моментів у навчанні англійської мови 

5. Особливості навчання англійської мови дітей старшого дошкільного 

віку 

6. Казки Василя Сухомлинського як засіб комунікативної спрямованості 

уроків англійської мови на початковому етапі навчання.  

7. Реалізація принципу наочності під час навчання англійської мови на 

початковому ступені. 

8. Особливості підготовки і проведення нестандартних уроків з 

англійської мови. 

9. Формування і розвиток умінь і навичок діалогічного мовлення на 

початковому етапі навчання англійської мови. 

10. Методика формування іншомовної граматичної компетенції 

дошкільників. 

11. Методика формування іншомовної лексичної компетенції 

дошкільників. 

12. Нестандартні уроки з англійської мови  

 

  



Література до курсових робіт: 
 

1.Можливості використання комп’ютерних технологій в процесі навчання 

англійської мови 

 

Література: 
 . Комп ютери в початковій школі. English №9, 2009 

 . The Internet in education. Англійська мова в початковій школі №6, 2011, Англійська мова 

та літ. №10, 2011, Англійська мова та літ. №11, 2011 

 Сучасні мультимедійні технології в навчанні англійської мови. Англійська мова та 

література  №4, 2011 

  Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій. 

Англійська мова і література №22-23, 2011 

 The Internet in teaching. Англійська мова в початковій школі. №6, 2011, Англійська мова та 
література №1, 2012 

 Електронний конструктор уроку. Англійська мова в початковій школі №2 2010 

  Компютерне тестування як метод оцінювання навчальних досягнень учнів. Англійська 
мова та література №1, 2012 

  Використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій на 

заняттях з іноземної мови. Англійська мова та література №19-21, 2012 

  Створення віртуального середовища для вивчення іноземної мови. 

Англійська мова та література №19-21, 2012 

 Відчути кожного – навчити всіх. Використання мультимедійних засобів у навчанні 

англійської мови. Іноземні мови в навчальних закладах №2, 2009 

 

2. Можливості використання уроку-гри на початковому етапі вивчення 

англійської мови 

 

Література: 
 Вибираємо гру. Особливості використання комунікативних методик у молодших 

класах. . ІМВНЗ №1, 2010 

 Урок іноземної мови: спостереження і рекомендації. Іноземні мови в навчальних 

закладах №4, 2009 

 Уроки англійської мови – це уроки життя. Іноземні мови в навчальних закладах 

№4, 2009 

 Ефективний урок. Поради досвідченого вчителя. Англійська мова та література  

№8, 2011. Англійська мова в початковій школі. №3, 2011 

 Using games in the primary classroom. English #2, 2009 

 Use the games. English #2, 2009 

 Методика проведення гри як засобу пізнавальної діяльності.  Англійська мова та 

література № 6, 2010 

 Навчальні можливості ігор. Англійська мова в початковій школі №4 2010 

 Games for everyday. Англійська мова в початковій школі №11 2010 

 Роль гри в розвитку комунікативних і граматичних навичок. Англійська мова в 

початковій школі №12 2010 

 Використання гри при навчанні граматики на початковому етапі навчання. Іноземні 

мови в навчальних закладах №6, 2011 

 Learning games for young learners. Англійська мова в початковій школі. №2, 3 2012 

 Game Bank. English №7,  2012 



 3. Використання ігрових моментів у навчанні графіки на початковому 

етапі вивчення англійської мови 

 

Література: 
 Вибираємо гру. Особливості використання комунікативних методик у молодших 

класах. . ІМВНЗ №1, 2010  

 Teaching writing. Англійська мова в початковій школі №1, 2009 

 Пишемо із задоволенням. Англійська мова в початковій школі №2, 2009 

 Teaching Handwriting. . Англійська мова в початковій школі №11, 2009 

 Spelling  Games. Англійська мова в початковій школі №12, 2009 

 Навчання алфавіта. Spelling  Games. Англійська мова в початковій школі №12, 2009 

 Lessons to develop writing skills. .          English 15, 2012                             
 

 

4. Особливості навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку 

 

Література: 
 Психолого-педагогічні умови формування комунікативних навичок у 

першокласників. Англійська мова та література № 5, 2012 

 Вивчення англійської мови на початковому етапі. English 6, 2012 

 Вивчення англійської мови на початковому етапі. English 10, 12,  16      2012 

 Організація навчання молодших школярів. Англійська мова та література №16-18, 

24, 2012,  

 Іноземна мова для наймолодших. Іноземні мови в навчальних закладах №2, 2009 

 Основні сучасні тенденції розвитку іншомовної освіти молодших школярів. 

Іноземні мови в навчальних закладах №2, 2009 

 Урок іноземної мови: спостереження і рекомендації. Іноземні мови в навчальних 

закладах №4, 2009 

 Уроки англійської мови – це уроки життя. Іноземні мови в навчальних закладах 

№4, 2009 

 Як не відбити бажання…Роздуми щодо проблеми вивчення  іноземних мов у 

початковій школі. . ІМВНЗ №2, 2010 

 

5. Реалізація принципу наочності під час навчання англійської мови на 

початковому ступені. 

 

Література: 
 Використання додаткових засобів навчання. English №4, 2012 

 Роздавальний матеріал для учнів 4 класів (за підручником О. Карп’юк). ”. 

Англійська мова та література №25,2009 

 Developing Picture based speaking skills at English lessons. Англійська мова і 

література №19-21, 2011 

 Роздатковий матеріал для учнів 3 класу. Англійська мова в початковій школі 

№1,3,4 2010 

 Наочність з теми «Професії» Англійська мова в початковій школі №6 2010 

 Картки для індивідуальної роботи. 2 клас. Англійська мова в початковій школі №7 

2010 

 . Telling time. Англійська мова в початковій школі №2 2012 

 . Winter Games.    Англійська мова в початковій школі №2 2012 

 . Irregular plurals. Англійська мова в початковій школі №2 2012 



 . Animals in Games. Англійська мова в початковій школі. №6, 2012 

 . Emotions. Англійська мова в початковій школі. №6,7,  2012 

 . Parts of body. Англійська мова в початковій школі. №6, 2012 

 Toys. Англійська мова в початковій школі. №7, 2012 
 

6. Особливості підготовки і проведення нестандартних уроків з англійської 

мови на молодшому  етапі навчання англійської мови. 

 

Література: 

 Узагальнювальний урок та урок-конкурс як варіанти завершального 

уроку з теми. Англійська мова та література № 22-23, 2012 

 Уроки англійської мови – це уроки життя. Іноземні мови в навчальних закладах №4, 2009 

 

7.  


